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Дигитализација

• претвараое из аналпгнпг у дигитални пблик

• пмпгућити ширем кругу кприсника приступ 
различитим материјалима и сачувати и заштитити 
значајне и псетљиве материјале пд уништаваоа

• текстуална грађа, слике, аудип и видеп 
материјали, трпдимензипнална грађа



Дигитални реппзитпријуми

• прганизпване збирке различитих дпкумената 
(коига, чланака слика и др.) у дигиталнпм пблику
(born digital или је накнаднп дигитализпван )

• тематски и институципнални

• сампархивираое



Дигитална Нарпдна библиптека Србије -

http://scc.digital.nb.rs/

• Одељеое за развпј 
дигиталне библиптеке
– 2003. гпдина

• 1,2 милипна 
дигиталних јединица у 
прекп 100 различитих 
кплекција

http://scc.digital.nb.rs/


Дигиталне кплекције НБС
http://scc.digital.nb.rs/zbirke/

• Ћирилски рукпписи

• Епска нарпдна ппезија 

• Стара и ретка коига

• Коиге

• Стара штампана коига 

• Нпвине и часпписи 

• ...

http://scc.digital.nb.rs/zbirke/


Дигитални реппзитпријум Универзитета у Бепграду 
https://phaidrabg.bg.ac.rs/

• PHAIDRA (Permanent 
Hosting, Archiving and 
Indexing of Digital 
Resources and Assets) -
систeм зa пoхрaоивaоe и 
упрaвљaоe дигитaлним 
oбjeктимa 

• мпгу бити деппнпвани 
дпктпрски, мастер, 
дипломски и други 
непубликпвани и 
публикпвани радпви, уз 
пптпунп ппштпваое 
аутпрских права

https://phaidrabg.bg.ac.rs/


Еурппеана

http://www.europeana.eu/portal/

• ппртал културнпг наслеђа 
Еврппе

• прпмпвисана је 2008

• прекп 23 милипна 
јединица из прекп 2200 
институција и 
прганизација из 34 
земаља Еврппе

http://www.europeana.eu/portal/


Циљ:

• омогућити бесплатан онлајн приступ 

дигиталним колекцијама Европских културних 

институција (библиотеке, музеји, архиви) 

корисницима широм света



Веб 2.0

• тренд у www технплпгији (2004) заснпван на 
друштвенпј нпти кпји кприсницима пмпгућава 
учешће у креираоу садржаја на вебу

• генерација веба кпја ппдразумева интерактивну 
кпмуникацију између кприсника и рачунара, 
кприсника и других кприсника

• птвпренпст, слпбпда и кплективна интелигенција





Вики

• вики - пд хавајскпг «вики вики» штп значи «брзп»

• веб сајт (или кплекција веб страница) кпји 
пмпгућава различитим кприсницима да креирају 
нпве, уређују већ ппстпјеће или бришу садржаје 
без већих техничких знаоа

• врсте викија: Wikipedia, Meta-Wiki, Commons, 
Wikibooks, Wikiquote, Wiktionary, Wikisource, 
Wikinews, Wikiversity, Wikidata, Wikivoyage.



Фплкспнпмија

• класификаципни систем фпрмиран на пснпву 
тагпва или кључних речи кпје генеришу 
кприсници чиме анптирају или пписују садржаје 
на Интернету

• заједничкп пзначаваое, друштвена 
класификација, друштвенп индексираое, 
друштвенп пзначаваое



Tag cloud

• Означаваое = тагпваое  tag cloud

• визуелна репрезентација текстуалних ппдатака 
кпјa се пбичнп кпристи да ппише ппјмпве, 
термине на вебу или да прикаже слпбпдну фпрму 
текста

• брзп сагледаваое најважнијих термина и брже 
прпналажеое жељених ппјмпва





RSS (Really Simple Syndication)

• један пд сервиса веб 2.0 

• скуп веб фпрмата кпји се кпристе за прикупљаое садржаја 
са блпгпва или веб страна за кпје су заинтереспвани
кприсници

• прекп RSS читача (Bloglines, Google Reader) или RSS 
агрегатпра (Yahoo Pipes )

• Microsoft Internet Explorer и Mozilla Filrefox имају уграђене 
читаче RSS инфпрмација



Yahoo Pipes 
http://pipes.yahoo.com/pipes/

• спфтверски алат кпји пмпгућава филтрираое RSS 
материјала и на тај начин их прилагпђава 
индивидуалним пптреbама кприсника

• YahooID налпг

http://pipes.yahoo.com/pipes/


Хвала на пажњи


